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A Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het College 

van Burgemeester en 
Wethouders d.d. 13 oktober 
2020 
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 13 oktober 2020 
vastgesteld. 

B Art. 42 vraag PvdA voetbal G.J.M. Mijnen Het college: 

Informeert de gemeenteraad 
middels een Raadsbrief over de 
beantwoording van de vragen van 
de PvdA, gesteld in het kader van 

art. 42 en betrekking hebbend op 
vragen over uitgaven 
voetbalaccommodaties, met 

inachtneming van enkele tekstuele 
aanpassingen. 
 

C Verzoek bouw extra woning 
Gildeweg 4a Braamt 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Besluit geen medewerking te 

verlenen aan de bouw van een 
extra woning op de locatie Gildeweg 
4a te Braamt; 
2. Informeert de aanvrager via de 
bijgevoegde conceptbrief. 
 

D Normenkader 2020 / 
opdrachtbevestiging 2020 

Baker Tilly accountants 

M.G.E. Som Het college: 
1. Verstrekt bijgevoegde memo aan 

de Auditcommissie. 
2. Stelt vervolgens de 
gemeenteraad middels een 
raadsbrief in kennis van: 
- Het Normenkader 2020; 

- De opdrachtbevestiging aan onze 
accountant Baker Tilly voor de 
controle van de jaarrekening 2020. 
 

E Wijziging Gemeenschappelijke 

regeling Laborijn 

M.G.E. Som Het college: 

- Stemt in met de voorgestelde 
wijzigingen van de GR Laborijn. 
- Stelt aan de gemeenteraad voor 
om het college toestemming te 
verlenen om de GR Laborijn te 
wijzigen. 
- Besluit, onder voorbehoud van 

toestemming van de gemeenteraad, 
in te stemmen met de wijziging van 
de GR Laborijn. 
 

F Artikel 42-vragen Centrumplan P. de Baat Het college: 

- Stemt in met beantwoording. 
- Biedt de beantwoording via 
raadsbrief aan de gemeenteraad 
aan. 
 
 
 

 



 

G Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2020 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 

 
 
drs. M.J.J. Wagener  mr. P. de Baat MPM 
 


